
เวลาเรียน ทำงาน หรือใช้ชีวิต

มันจะมีบางครั้งที่ชีวิตไปได้สวย เป็นไปตามที่เราคาดหวัง

แต่ก็มีหลายครั้งที่ชีวิตไม่เป็นไปตามที่เราคิด

ทั้ง ๆ ที่เราคิดว่ามันจะออกมาดีและไปได้สวยแล้วแท ้ๆ 

แต่นั่นแหละสิ่งที่เรียกว่าชีวิต

เวลาโชคดี มีความสุข มันไม่ยาก เพราะเรารู้ว่าจะรับมือ 

กับมันอย่างไร

แต่เวลาพบเจอความผิดหวังต่างหาก ที่เราไม่รู้ว่าจะรับมือ 

กับมันอย่างไร

แต่สิ่งที่เราพอรู้ก็คือ เวลาเจอเรื่องไม่คาดคิดและไม่เป็น 

ดั่งใจ

ไม่จำเป็นเสมอไปที่เราจะต้องรู้สึกตามสถานการณ์ภายนอก 

นั้น

แม้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นทุกข ์

แต่เราไม่จำเป็นต้องทุกข์ก็ได้

คำนำสำนักพิมพ์



เคล็ดลับสำคัญข้อหนึ่งก็คือ

อย่าถามตัวเองว่า “ทำไมเรื่องนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉัน”

แต่ให้ถามว่า “ฉันจะทำอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นนี้”

เพราะ “ทำไม” โฟกัสที่ปัญหา 

ใส่ใจอดีตที่เกิดไปแล้ว

ส่วน “ทำอย่างไร” โฟกัสที่การแก้ปัญหา 

และใส่ใจปัจจุบันที่กำลังเกิดขึ้น

อย่าถามว่า “ทำไม”

แต่ให้ถามว่า “ทำอย่างไร”

กุมภาพันธ ์ 2562



รู้ไหมครับว่าข้อดีอย่างหนึ่งของการมีอายุที่มากขึ้นก็คือ การ 
ที่เราจะได้สนิทสนมกับความผิดพลาดและผิดหวังได้มากขึ้นครับ

ย้อนไปสมัยเรายังเด็ก  ๆ ตอนที่ความผิดหวังยังเป็นแค่เรื่อง 
เหล่านี้

ไม่ได้ดูการ์ตูนก่อนนอน
โดนบังคับให้กินผัก
กล่องดินสอเรามีสองชั้นแต่เพื่อนดันมีสาม
เล่นกีฬาสีแล้วเป็นตัวสำรอง
วันเด็กแล้วพ่อติดงาน ไม่ว่างพาไปขึ้นเครื่องบิน
คือสมัยนั้นความผิดหวังหรือผิดพลาดในชีวิตมันเป็นแค่เรื่อง 

ทั่ว ๆ ไปเท่านั้นเอง มันไม่ได้มีผลกระทบต่อวิถีชีวิต แนวคิดอะไร 
เราสักเท่าไหร่ วันเดียวก็หาย สามวันก็ลืม อาทิตย์หนึ่งก็มีเรื่อง 
ใหม่  ๆ  แล้ว จนเราโตขึ้นมาอยู่ในวัยที่ต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเอง 
กันมากขึ้น เราก็พบว่ามีเรื่องใหม่  ๆ  เรื่องใหญ่  ๆ  ที่รอเราอยู่อีก 
หลายอย่าง

ยิ่งเราโตขึ้น เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะรับมือกับสิ่งที่โตตามตัวเรา 
ไปด้วยเช่นกัน

คำนำผู้เขียน



แรก ๆ เราก็ไม่ชินหรอกกับการถูกปฏิเสธ ถูกนินทา ถูกดูถูก 
ถูกทำร้าย ทำให้เสียกำลังใจ บางจังหวะของชีวิตเราคิดว่าคง 
ไม่ไหว มนัมากเกนิไปแลว้ จะผา่นไปไดย้งัไง มนัไมไ่หวนะ และ 
บ่อยคร้ังท่ีเรามักจะได้ยินคำให้กำลังใจจากคนข้าง  ๆ ว่า ไม่เป็นไรนะ 
เดี๋ยวมันก็จะผ่านไป แต่ ณ ตอนนั้นในใจเราก็มักจะมีเสียงหนึ่ง 
ค้านขึ้นมาอยู่เสมอว่า “ไหนใครบอกว่าไม่เป็นไร แต่มันเป็นนะ 
บางทีมันเป็นมากด้วย”

แตเ่ชือ่ผมไหมครบัวา่ เมือ่เวลาผา่นไป เมือ่คณุคอ่ย  ๆเตบิโต 
ขึ้น คุณจะเริ่มสนิทกับความผิดหวังมากขึ้นเรื่อย  ๆ เพราะเจอกัน 
บ่อย  ๆ เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไป สนิทจนกระทั่งคุณเริ่มจะรู้จักนิสัย 
ของมันว่า ถ้าเจอกันครั้งแรก ๆ มันจะดูแรง ๆ หน่อย ท่าทางขึงขัง 
จริงจัง ทำเหมือนจะเล่นงานเราให้ตายซะให้ได้ แต่เดี๋ยวสักพัก 
ก็จะเริ่มผ่อนแรงลง เริ่มเบามือ เลิกรา แล้วก็หายหน้าไปใน 
วันหนึ่ง

อมื ทีเ่คยคดิวา่มนัเปน็ไรนะ กเ็ริม่จะรูแ้ลว้วา่ สดุทา้ยมนัจะ 
ไม่เป็นไรจริง ๆ 



มันมีอารมณ์ที่แตกต่างกันอยู่นะครับระหว่างสองประโยคนี้
คือ “มันเป็นไรเสมอเวลาที่บอกว่าไม่เป็นไร” กับ “ไม่เป็นไร 

นะ แม้มันจะเป็นไร”
ลองอ่านทวนดูหลาย ๆ ครั้งคุณจะพบว่า ประโยคแรกมันให้ 

ความรู้สึกของการมองเห็นปัญหาก่อนเสมอ โฟกัสที่เรื่องทุกข์ใจ 
แต่ประโยคหลังมันบอกคุณได้ว่า ชีวิตมีความหวังเสมอ มัน 
เข้มแข็งพอที่จะผ่านไปได้ทุกเรื่องจริง ๆ 

ชีวิตมันเป็นเช่นนั้นจริง ๆ ครับ

ผมหวงัวา่หนงัสอืเลม่นีจ้ะเปน็เหมอืนเพือ่นคณุคนหนึง่ ทีพ่ดู 
กับคุณว่า ไม่เป็นไรนะ แม้มันจะเป็นไรอยู่ในตอนนี้ก็ตามท ี แต่ 
ชีวิตก็มีทางไปของมันได้เสมอ แล้วเมื่อคุณค่อย ๆ สนิทกับความ 
ผดิหวงั ผดิพลาด ปญัหา ความยากลำบากใด  ๆทีพ่บเจอมากขึน้ 
เรื่อย ๆ คุณก็จะค้นพบเองว่า สุดท้ายแล้วมันจะไม่เป็นไรจริง ๆ 

พระเจ้าอวยพรครับ
บอร์นเก้าสาม



ความสุข
ของน้ำเต้าหู้

1
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1

น้ำเต้าหู้กับปาท่องโก๋

ใคร ๆ ก็พากันจับให้คู่กัน

น้ำเต้าหู้หวาน

ปาท่องโก๋เค็ม

น้ำเต้าหู้เป็นเครื่องดื่ม

ปาท่องโก๋เป็นอาหาร

กินปาท่องโก๋ได้อิ่ม

ดื่มน้ำเต้าหู้คล่องคอ

2

น้ำเต้าหู้คงมีความสุขที่ได้คู่กับปาท่องโก๋

ดูแล้วเป็นคู่ที่เหมาะจะอยู่ด้วยกัน

เวลาใครสั่งก็จะนึกถึงมันพร้อมกัน

น้ำเต้าหู้และปาท่องโก๋

มักอยู่ด้วยกันเสมอ
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3

แต่จริง ๆ แล้ว

ปาท่องโก๋มีคู่ของมันอยู่แล้ว

อยู่ข้าง ๆ กัน

เค็มเหมือนกัน

เป็นอาหารเหมือนกัน

อิ่มท้องเหมือนกัน

มันมีคู่ของมันอยู่แล้ว

ปาท่องโก๋หนึ่งคู่

กับน้ำเต้าหู้หนึ่งแก้ว

4

อ้าว

แสดงว่าที่ผ่านมา

น้ำเต้าหู้...คิดไปเอง

น้ำเต้าหู้อยู่กับปาท่องโก๋บ่อย ๆ 

จนเผลอคิดไปเองว่าเป็นคู่กัน

แต่มันเป็นแค่เพื่อนกัน

มันคิดว่าปาท่องโก๋คือคนที่ใช่

แต่มันคิดไปเอง

น้ำเต้าหู้เพิ่งรู้สึกตัว

ว่าปาท่องโก๋มีคู่อยู่แล้ว
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5

สงสารน้ำเต้าหู้

6

มันคงเผลอเศร้า

เมื่อเข้าใจความจริงว่า

ใกล้กัน ชิดกัน สนิทกัน

แต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่คิด

มิตรภาพที่สนิท

ไม่ได้จบลงที่คู่กันเสมอไป

แล้วนี่มันจะอยู่อย่างไร

ถ้าไม่ได้คู่กับปาท่องโก๋



7

แต่มันลืมความจริงอย่างหนึ่งไปว่า

น้ำเต้าหู้อร่อย

หวานหอม ดื่มแล้วคล่องคอ

อร่อยแม้ไม่มีปาท่องโก๋

อร่อยในตัวมันเอง

มันอร่อยได้แม้ไม่ได้คู่กับอะไร

และเอาจริง ๆ นะ

มันคู่กับอะไรอย่างอื่นได้อีกมากมาย

ไม่ใช่แค่ปาท่องโก๋เท่านั้น

ปาท่องโก๋ไม่ใช่ที่สุด

หรือสิ่งสุดท้ายที่มันต้องจับคู่ด้วยตลอดไป

8

สักพักพอมันคิดได้

น้ำเต้าหู้จะเริ่มรู้สึกได้ว่า

ขนมปังสังขยา

ซาลาเปา

หมั่นโถว

แอบมองมันอยู่

แนวคิดเรื่องนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากมุกหนึ่งในเพจสมาคมมุขเสี่ยว ๆ  
ที่ว่า “น้ำเต้าหู้”  คู่กับ  “ปาท่องโก๋” ทั้ง  ๆ  ที่...ปาท่องโก๋ก็มีคู่อยู่แล้ว (credit  
Yar...) เผยแพร่วันที ่ 15 พฤศจิกายน 2010



“สงสารตัวเองทำไม
โลกกว้างใหญ่
ยังมีใครข้างนอกนั่น
อีกมากมาย”



ส่วนประกอบ
ของทะเล

2
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1

ไฮโดรเจน 2 ส่วน ออกซิเจน 1 ส่วน

ผสมกับโซเดียมคลอไรด์

และสารประกอบอื่น ๆ อีกมากมาย

กลายเป็นน้ำรสเค็มจำนวนมหาศาล

ปูพื้นด้วยหินที่ถูกกาลเวลากระทำ

กดัเซาะใหก้รอ่นตวัจนกลายเปน็เมด็ละเอยีด 

ยิบย่อยจำนวนหลายล้าน ๆ เม็ด

ผมเคยสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้

ให้ความรู้สึกอะไรกับเราบ้าง

2

เคยมีคนพูดเป็นมุกเอาไว้ว่า

ที่คนอกหักชอบมาทะเล

เพราะว่าเวลานั่งอยู่ริมหาด

เราจะได้ยินเสียงน้ำทะเลซัดเข้าหาฝั่ง

เสียงดังซู่ซู่

แล้วมันไปพ้องเสียงฟังคล้ายกับคำว่าสู้สู้
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ฟังแล้วทำให้มีกำลังใจกลับไปสู้สู้กับชีวิตต่อไป

แม้ไม่มีเธอแล้วก็ตาม

3

แต่ผมคิดว่าที่เขามาทะเลกัน

เพราะทะเลเข้าใจเขามากกว่า

บางครั้งคนเราก็ต้องการกำลังใจ

แต่บางครั้งเราก็ต้องการการเข้าใจ

4

ความเวิ้งว้างกว้างไกลสุดขอบฟ้า

สีฟ้าอมเขียวของน้ำทะเล

เม็ดทรายที่ละเอียดนุ่มละมุนใต้ฝ่าเท้า

ละอองฟองของคลื่น

มันช่วยกลืนเอาความรู้สึกของเรา

มันทำให้เรารู้สึกว่าการมาทะเล

จะทำให้เราได้ปลดปล่อยความคิด

ความเศร้าของเราออกไปกับทะเล

และเราเชื่อว่ามันเข้าใจเรา

มันไม่ต้องพูด

มันไม่ต้องสอน

มันไม่ต้องแนะนำว่าจะต้องทำยังไง

มันแค่รับฟังหัวใจของเราก็พอ
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หัวใจช้ำ ๆ หัวใจที่กำลังร่ำไห้

แค่รับฟังหัวใจเราก็พอ

5

ถ้าจะมีส่วนประกอบที่มันเกี่ยวเนื่องกับหัวใจเรา

ส่วนประกอบที่ทำให้ทะเลเป็นที่พักใจ

ก็คงเป็นความกว้างใหญ่ของมัน

ที่กระซิบบอกเราว่ายังมีโอกาสรออยู่เสมอ

ความสงบส่งเสียงบอกเราว่า

พักผ่อนบ้างเถอะ

คลื่นลมที่ถาโถมโจมตีในบางช่วงขณะ

บอกเราว่าบางทีชีวิตก็มีบททดสอบ

ทรายขาวละเอียดที่คลื่นซัดสาดกวาดขึ้นและลงนั้น

เมื่อยามที่เรายืนเท้าเปล่าเปลือยเหยียบย่ำไปบนมัน

เตือนเราว่าอย่าไปยึดติดกับสิ่งใด

น้ำใสสีครามรสเค็มนั้น

สอนเราให้รักษาความดีไว้เสมอ

เหมือนเกลือรักษาความเค็ม

สีฟ้าของน้ำทะเลนั้น

เป็นได้ทั้งเศร้าและสุข

เพราะมันคือคนละด้านของสิ่งเดียวกัน
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6

การได้ยืนเท้าเปล่าบนชายหาดยาวสีขาว

แล้วจ้องมองละอองคลื่นของท้องทะเลเฉย ๆ 

นิ่ง ๆ เงียบ ๆ และปล่อยให้มันซัดความเศร้า

ความเหงา ความไม่เข้าใจ ความสงสัยที่ไม่มีคำตอบ

ซัดออกไปให้ห่างตัวเรา

ซัดออกห่างจากฝั่ง

กลืนไปสู่ท้องทะเลที่กว้างใหญ่

บางทีก็คงทำให้เราสบายใจขึ้นได้อย่างประหลาด

7

ทะเลมันคงเข้าใจเราจริง ๆ 

คงเหลือแต่เรานี่แหละ

ที่ยังไม่เข้าใจตัวเอง

8

...ซู่ซู่

“บางครั้งคนเรา
ก็ต้องการกำลังใจ

แต่บางครั้งเรา
ก็ต้องการการเข้าใจ”


